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 مراقبة ال .1

 فريق  سوف يشكل.لصدأ القمحرصد العالمي ت نظام ال تطويرجميع البلدان المعنية وتساهم فيينبغي أن تشارك 
 .  الوطنية رسميا آما سيتم تعيين نقطة التواصلالمراقبة الوطني

يتم تحديد خصائص المعزوالت التي يتم وينبغي أن . ا لمعيار البروتوآول وفقيجب أن تجرى الدرسات الميدانية
  .المعينة باستخدام نظام التسمية الموحد للساللة والمقبول دولياالمختبرات جمعها وذلك من قبل 

إلى نقطة التواصل   الساللة و مشاتل االصطياد ينبغي تبليغهاتحليالت ونتائج ،االستقصائيةبيانات الدراسات 
 . حتى يمكن لجميع األطراف المعنية االستفادة من هذه البينات،لصدألرصد العالمي ت إلدماجها في نظام الالدولية

  بذل الجهود لتوسيع نطاقولذا يجب  الصدأالمخطط وصدأ الورقة تهديدات آبيرة،شكلي  ،في معظم أنحاء العالم
 .ذلك الممرضة آكائنات لتشمل هذه ال الترصد المراقبة وتدابير

 تربية ال  استراتيجيات.2

 من نطاق التسهيالتويجب توسيع  العالي  ضغط المرض ي المناطق الساخنة تحتفينبغي أن يستمر الفحص 
 . التحتية الالزمةالموارد البشرية والبنية 

 في والسالالت االرضية واألقارب البرية بما،لمقاومة في سالالت محسنةليجب تحديد واستخدام مصادر متنوعة 
 . ذلك المقاومة غير المضيفة

هرم الجينات الصغيرة عملية قاء بمساعدة  ينبغي تعزيز عملية تطوير المعلمات الجزيئية واستخدامها في االنت
  .والكبيرة

 .المكوآيةتربية ال من خالل)  ةدائم (مقاومة النباتات البالغةبذل جهود خاصة الستخدام ينبغي 

 إنتاج البذور وتوزيعها . 3

  .لألصناف المتنوعة حيز التنفيذسريع ال نظام التقييم واإلطالقوضع 

   وتنفيذ نظام للمظاهرة، واإلآثار والتوزيع السريع استحداث

بإنتاج  تكليفهم/ هم على ينبغي تدريب)  واتحادات المزارعين وغيرها،التمديدوآاالت (جميع أصحاب المصلحة 
  . الجودة العالية واألمور المتعلقة بهالبذور ذات

  وبناء القدرات والتوعية ،البنية التحتية. 4

رص التدريب داخل ف ينبغي تعزيز وآما.  لتسهيل تنمية الموارد البشريةون الدولي واإلقليميالتعايجب تعزيز
 .من المعاهد المتخصصة وغيرها  CGIAR, NARS, ARIالمؤسسات مثل 

 فيما بين صانعي السياسات والباحثين المقاومة، وذلكصناف األ وUg99 بـمرضينبغي زيادة الوعي 
 .والمزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة

آما . مرافق فحص الصدأ في آينيا واثيوبيا واليمن وغيرها من األماآن حسب الحاجةلتعزيز الوينبغي ضمان 
 إلقليميعلى الصعيدين الوطني وا وذلك تحليل الساللة والموارد البشرية ينبغي رفع مستوى تسهيالت 

  .تبادل المواد والفحص. 5

أو الشروط المتفق عليها /  و  المعيارياتفاق نقل الموادينبغي تشجيع تبادل البالزما الجرثومية، وذلك على أساس 
 . انفراد التبادل بناء على آل حالة على تميأن فيمكن ،ةالتجاريألغراض  ل وأما.بشكل متبادل ألغراض البحث



 خطة طوارئ . 6

 . في أقرب وقت ممكنUg99مرض  وضع وتنفيذ خطط طوارئ للتعامل مع يجب على البلدان المشارآة

 في إشراآها أيضاينبغي  ف، فيها الممرضةة لتطور الكائنات تكون مواقع مهمالبلدان األخرى التي يمكن أنأما
 . Ug99  بخصوصستراتيجيةالا

 التمويل . 7

 . هذه خارطة الطريقيمية والدولية لتنفيذ الوطنية واإلقلن جميع المصادر للبرامجدعم م ال ينبغي توفير


